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Katowice, dn. 20.02.2019 
PK..7243.399.2019 

 
 

WYKONAWCY 
ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 
 

Dotyczy: postępowania na dostawę 15 sztuk defibrylatorów AED  
(znak sprawy:  ZP/PK/1/2019). 
 
 

Na podstawie pkt. IV ust. 2 Istotnych Warunków Udzielenia Zamówienia, Zarząd 
Transportu Metropolitalnego jako Zamawiający informuje, że do ww. postępowania 
wpłynęły kolejne zapytania. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje ich 
treść wraz z odpowiedziami. 

 
Pytanie 54 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym funkcja pomocy uruchamiana jest 
przyciskiem? 
Uzasadnienie: Pytania nr 40 oraz 51 mają na celu wykluczenie z postępowania co 
najmniej kilku producentów. Dwa najpopularniejsze modele na rynku (m. in. Philips 
HeartStart FRx oraz IPAD CU SP 1) posiadają wbudowany metronom i instrukcje RKO 
uruchamiane przyciskiem w razie potrzeby. Spowodowane jest to faktem, że nie każda 
osoba udzielająca pomocy potrzebuje instrukcji prowadzenia RKO. Uruchomienie 
funkcji instruktażu RKO w takim przypadku może niepotrzebnie wydłużać czas do 
rozpoczęcia RKO i wprowadzić niepotrzebne zamieszanie. Wnosimy o dopuszczenie 
urządzeń, w których metronom oraz instrukcje dotyczące RKO włączane są 
automatycznie lub ręcznie.  
 
Odpowiedź: 
Po zapoznaniu się z uzasadnieniem do pytania, Zamawiający zmienia swoją odpowiedź 
do pytań nr 40 i 51, dopuszczając urządzenie, w którym funkcja asystenta RKO 
uruchamiana jest za pomocą przycisku. 
 
Pytanie 55 
W odpowiedziach dotyczących gwarancji/żywotności/przydatności baterii odpowiedzi 
Zamawiającego pozostawiają szerokie możliwości interpretacji. Wnosimy  
o doprecyzowanie czy Zamawiający podtrzymuje odpowiedź na pytanie 8, że bateria 
ma być objęta gwarancją producenta przez cały okres żywotności i ma to zostać 
potwierdzone w szczegółowych warunkach gwarancji? 
Uzasadnienie: Pytanie nr 45 ma na celu dopuszczenie urządzeń, których producenci  
w szczegółowych warunkach gwarancji nie udzielają gwarancji na baterię lub udzielają 
gwarancji krótszej niż deklarowana żywotność. Czy Zamawiający podtrzymuje 
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stanowisko z odpowiedzi nr 8 dotyczące okresu gwarancji producenta na baterię  
w szczegółowych warunkach gwarancji? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje odpowiedź na pytanie nr 45 i dopuszcza w dokumentacji 
urządzenia zapis „trwałość” lub „przydatność” w odniesieniu do terminu przydatności 
baterii zamiast słowa „gwarancja”.  
 
 
Pytanie 56 
Czy Zamawiający dopuści urządzenia, których poziom głośności posiada kilka stopni  
i jest automatycznie ustawiony na poziom maksymalny? 
Uzasadnienie: tylko dwa modele defibrylatorów na rynku posiadają możliwość 
automatycznego dostosowania głośności. Większość ma zaprogramowaną 
maksymalną głośność komend. Dzięki temu wykluczone jest  ryzyko błędnego 
rozpoznania przez urządzenie poziomu hałasu i zbyt cichych komend. Wnosimy  
o dopuszczenie urządzeń, których poziom głośności posiada kilka stopni i jest 
automatycznie ustawiony na poziom maksymalny.  
 
Odpowiedź: 
Tak, zamawiający dopuści urządzenia, których poziom głośności posiada kilka stopni  
i jest automatycznie ustawiony na poziom maksymalny. 
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